Activiteiten programma
WELKOM OP DROOMPARK BAD HULCKESTEIJN, LEUK DAT JE ER BENT!
We hebben weer veel leuke en kerstachtige activiteiten voor jullie klaargezet! De informatie en
benodigdheden van de activiteiten kun je ophalen bij de lobby tenzij anders aangegeven.
Heel veel plezier!

Vrijdag 27 dec.
Vanaf 10:00 uur → Natuur
ontdekkingskist
Ga op pad en verken de natuur op en
rondom het park met de natuur
ontdekkingskist!
Deze kun je ophalen bij de lobby vanaf
10:00 uur.

Zaterdag 28 dec.
Vanaf 10:00 uur → Kubb
Het leukste buitenspel voor het hele
gezin! Jong en oud! Doel van het spel
is om te winnen door de koning om
te gooien. Maar eerst moeten alle
kubb’s van de tegenstander veroverd
worden. Lukt het jou om te winnen?
Haal snel het spel op bij de lobby!

Zondag 29 dec.

Maandag 30 dec.

Gehele dag → Klootschieten

Gehele dag → Selfie Challenge

Weet jij met je team het parcours af
te leggen in zo min mogelijke worpen,
dan ben jij de winnaar van deze
activiteit.

Haal de spullen op bij de lobby!

Zin in een leuke wandeling met de
hele familie? Kom dan lang de
lobby en doe mee aan de selfie
challenge!
Vergeet niet een telefoon mee te
nemen!
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Dinsdag 31 dec.

Woensdag 1 jan.

Donderdag 2 jan.

Vrijdag 3 jan.

Watersplashtakel 14:00 uur

Oudjaarsdag!
Wij wensen iedereen een
gezellige dag toe en een mooi
uiteinde!

Nieuwjaarsdag!!
Wij wensen iedereen een heel
gelukkig nieuwjaar!!

Locatie: Zwembad
We organiseren om 14:00 uur hele
speciale waterspellen in het zwembad!
Ga in de Aquabal en loop over het
water of speel het te gekke
zenuwslopende Hit and Swim spel!
Veel gezelligheid en leuke muziek
maken de Middag helemaal compleet!

Vanaf 10:00 uur → Croquet
Wie slaat als eerste de bal, met
behulp van een houten hamer, door
alle poortjes en komt als eerste over
de finish?
Meer informatie bij de lobby!

